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Секція 1. Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

Мінгапьоеа Юлія Ігорівна,
асистент Ж итомирського державного 

університету імені Івана Франка, Ж итомир

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Процес управління організацій зіштовхується з множиною проблем, частину з 
яких можливо вирішити спеціалістам за допомогою технологій розробки та реалізації 
рішень. Сучасні інформаційні системи організаційного управління створені надавати 
допомогу спеціалістам, керівникам, які приймають рішення, в отриманні своєчасної, 
достовірної, в необхідній кількості даних, створення умов для організації 
автоматизованих офісів, в проведенні оперативних нарад з використанням комп'ютерів 
та засобів зв'язку.

Система організаційного управління (СОУ) -  це система, за допомогою якої 
організація управляє об'єктами внутрішнього і зовнішнього середовища для досягнення 
власних цілей у довгостроковій перспективі [2]. Актуальність обраної теми

16



Секція 1. Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

обумовлена швидким розвитком технологій інформаційної сфери і необхідністю 
підвищення ефективності роботи організації.

У роботі розглянуто основні елементи системи організаційного управління: цілі, 
бізнес-процеси, персонал, інформаційні системи та IT-інфраструктура. Описані вагомі 
аргументи, які підкреслюють необхідність використання СОУ (досягнення стратегічних 
цілей організації з мінімальними витратами і термінами, підвищення інвестиційної 
привабливості організації або її окремих проектів, підвищення ліквідності та 
капіталізації організації)[1], та низка проблем яка постає під час функціонування 
(поточний стан організації, нематеріальність СОУ ускладнює оцінку і виконання 
проекту, швидкоплинні вимоги в процесі розробки системи управління, зрілість 
менеджменту організації).

У процесі управління існує об'єкт, яким керують, та орган, що здійснює 
управління. Керуючий та виконавчий органи об'єднують в одне поняття -  суб'єкт 
управління. Управління організації - це безперервний процес впливу на 
продуктивність працівника, групи чи організації в цілому для найкращих результатів з 
позиції досягнення поставленої мети. Система управління має такі основні елементи: 
вихід основної системи, контролююча структура, канал зворотного зв'язку та центр 
управління.

Функція управління є видом управлінської діяльності, що характеризується 
відокремленим комплексом завдань і здійснюваними спеціальними прийомами та 
способами. Виділено основні характеристики функції управління:

- однорідність змісту робіт, які виконуються в рамках однієї функції;
- цільова спрямованість цих робіт;
- відокремлений комплекс виконуваних завдань.
Загальні функції, обов'язкові до виконання в будь-якій організаційній системі: 

планування, організація, мотивація, контроль, координація. Особливості загальних 
функцій управління: завжди застосовуються комплексно до всього спектру
управлінських дій, не залежать від  об'єкта управління, між функціями немає жорстких 
однозначних меж [3].

Конкретні (специфічні) функції відображають специфіку тієї чи іншої 
організаційної системи. Конкретні функції виникають в результаті накладення 
загальних функцій управління на специфіку об'єктів управління, і їх перелік залежить 
від  переліку об'єктів управління, наприклад, ресурсів, процесів і результатів.

Для успішного виконання проекту розробки системи управління організації є 
ретельний вибір методологічних інструментів. Необхідно враховувати сучасні 
тенденції в проектному менеджменті та суміжних видах діяльності, зокрема індустрії 
ПЗ, які роблять акцент на гнучких методах реалізації подібних проектів. Підвищується 
ймовірність отримання потрібної системи управління, яка необхідна організації для 
досягнення поставлених цілей, а програмне забезпечення для бізнес-моделювання 
перетворюється на ключовий інструмент побудови та розвитку організації.
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